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تعقد اللجنة الفنية الحت���اد ال��ك��رة 
اجتماعا مع امل��درب ثامر عناد، األسبوع 
املقبل، ل��وض��ع برنامج إع���داد املنتخب 
الكويتي ملواجهة األردن، ضمن التصفيات 

اآلسيوية املزدوجة.
ومت االستقرار على تولي عناد مهمة 
قيادة املنتخب خالل هذه امل��ب��اراة، حلني 
االتفاق مع مدرب خلالفة الكرواتي روميو 

جوزاك.
وم��ن املنتظر أن يتم خ��الل االجتماع 
تشكيل اجل��ه��از امل��ع��اون ال��ذي سيتولى 

مهمة معاونة عناد خالل اللقاء املهم في 
مسيرة األزرق، من أجل تعديل وضعية 
املنتخب باملجموعة للتمسك بحظوظه في 

املنافسة على التأهل.
من ناحية أخرى تلقى احتاد الكرة عبر 
جلنته الفنية عدد من السير الذاتية ملدربني 
أج��ان��ب مرشحني لقيادة األزرق خالل 
الفترة املقبلة. وتضم قائمة املرشحني 
ل��ق��ي��ادة األزرق ال���روم���ان���ي ب��ي��ت��ورك��ا 
والبرتغالي فيريرا إل��ى جانب األملاني 

ثامر عناد يكمل مسيرة روميو جوزاكشوستر والبرازيلي ميكاليه.

9 ميداليات منتخب الكويت يحصد 
في غرب آسيا الباراملبية باألردن

حصد منتخب الكويت للمعاقني أول 
من أمس تسع ميداليات في دورة ألعاب 
غرب آسيا الباراملبية الثانية في األردن 

مبشاركة 700 رياضي من 12 دولة.
وت��وزع��ت امليداليات التي أحرزها 
الع��ب��و املنتخب ف��ي منافسات اليوم 
الثاني ب��ني ذهبيتني وأرب���ع فضيات 
وث��الث ب��رون��زي��ات ف��ي ك��رة الطاولة 

وألعاب القوى.
واستطاع الالعبان ن��زار رمضان 
ويعقوب القاسم حصد ميداليتني فضية 
وبرونزية لكل منهما على التوالي في 
منافسات لعبة ك��رة ال��ط��اول��ة ضمن 

املستوى الثالث من فئات اإلعاقة.
فيما ح��ص��د الع��ب��و أل��ع��اب ال��ق��وى 
سبع ميداليات بينها ذهبيتني لالعبني 
عبدالله الصالح وحمد حاجي وفضية 
لالعب فيصل سرور في منافسات رمي 
القرص. بدورهما أحرز الالعبان محمد 
مجبل والالعبة باسمة جنم فضيتني في 
منافسات رمي الصوجلان ورمي الرمح 

على التوالي.
وف��ي منافسات سباق اجل��ري 100 
متر استطاع الالعبان عبدالله علي 
العنزي وعبدالله أحمد العنزي حصد 

ميداليتني برونزيتني.
وح���ول ه��ذه النتائج أش���اد رئيس 
اللجنة الباارملبية رئيس الوفد الكويتي 
إلى األردن شافي الهاجري في تصريح 
ل� »كونا« بالنتائج احملققة حتى اآلن 

في البطولة معربا عن طموح الالعبني 
إلى حتقيق مزيد من امليداليات في بقية 

املنافسات.
وأك��د أهمية البطولة احلالية في 
تأهيل الالعبني ملنافسات بطولة العالم 
أللعاب القوى املقرر إقامتها في دبي 
ب���اإلم���ارات نوفمبر امل��ق��ب��ل ف��ي وق��ت 
ستؤهل منافسات ك��رة الطاولة الى 

دورة األلعاب الباراملبية التي ستجري 
في طوكيو باليابان العام املقبل.

وك��ان��ت ق��د انطلقت ام��س الثالثاء 
فعاليات النسخة الثانية لدورة ألعاب 
غرب آسيا الباراملبية التي يستضيفها 
األردن ح��ت��ى م��س��اء ال��س��ب��ت املقبل 
مبشاركة نحو 700 ري��اض��ي م��ن 12 
دول���ة م��ن غ��رب آس��ي��ا وتشتمل على 

منافسات ك��رة السلة وك��رة الطاولة 
وك���رة ال��ه��دف للمكفوفني والبوشيا 
لالعاقات الذهنية والعاب القوى ورفع 

االثقال.
ويشارك في هذه ال��دورة منتخبات 
ال��ك��وي��ت واألردن ول��ب��ن��ان وس��وري��ا 
والعراق وفلسطني وعمان وقطر واليمن 

واالمارات والبحرين والسعودية.

راشد يودع املالعب في ديربي 
القادسية والعربي

يودع محمد راشد جنم القادسية ومنتخب الكويت 
السابق املالعب غدا السبت في مهرجان يقام برعاية 
ف��واز احل��س��اوي رئيس مجلس إدارة القادسية 
واحتاد الكرة السابق على هامش ديربي القادسية 

والعربي ضمن اجلولة الثانية لدوري فيفا املمتاز.
من جانبه أش��اد ف��واز احلساوي لدى استقباله 
الالعب بحضور أسطورة الكرة الكويتية ونادي 
القادسية جاسم يعقوب مبسيرة راش��د وما قدمه 
طوال مشواره الرياضي سواء مع األندية التي مثلها 

أو املنتخبات الوطنية.
وطالبه رئيس القادسية، الالعب املعتزل ببذل 

املزيد خالل الفترة املقبلة خلدمة الرياضة الكويتية 
وع��دم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجت��اه الى 
العمل اإلداري أو الفني مع األندية أو املنتخبات 
الوطنية لالستفادة من خبرته الطويلة في املالعب.  

ب��دوره تقدم النجم املعتزل بالشكر للحساوي 
على رعايته ملهرجان اعتزاله مؤكدا أن هذا األمر 
ليس مبستغرب، السيما أن رئيس النادي يعد داعما 

رئيسيا للكرة الكويتية والعبي القادسية.
ومتنى محمد راش��د أن تفي م��ب��اراة القادسية 
والعربي بالوعود وأن تخرج بصورة تليق بسمعة 

الغرميني التقليديني وجماهيرهما العريضة.

فواز احلساوي يكرم محمد راشد جنم القادسية
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»احتاد الكرة« يضع مع ثامر 
عناد خطة مواجهة األردن

إحدى الالعبات خالل مشاركتها في منافسات دورة ألعاب غرب آسيا

إيقاف االحتاد اإليراني للجودو 
بعد أن ضغط على مصارع 

لالنسحاب أمام منافس صهيوني
عاقب االحتاد الدولي للجودو أول من أمس االحتاد اإليراني 
باإليقاف بعد أن ضغط على مصارع لالنسحاب من بطولة 

العالم لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.
ومت إيقاف االحتاد اإليراني ”احترازيا من املشاركة في كل 
املسابقات واألنشطة االدارية واالجتماعية التي ينظمها االحتاد 
الدولي واالحتادات التابعة له“ حتى صدور قرار نهائي من قبل 

جلنة االنضباط.
وقال االحتاد الدولي للجودو في بيان مبوقعه على االنترنت 
إن إيران متلك 21 يوما للطعن على القرار أمام محكمة التحكيم 

الرياضية.
    وذك��ر االحت��اد ال��دول��ي أن السلطات اإليرانية ضغطت 
على مصارع اجلودو سعيد موالي بطل العالم 2018 من أجل 
االنسحاب من دور الثمانية وال��دور قبل النهائي في بطولة 
العالم في طوكيو الشهر املاضي لتجنب مواجهة االسرائيلي 

ساجي موكي في النهائي.
    ورفض موالي العودة إلى بالده ويختبئ حاليا في أملانيا 
بعد أن حتدى أوامر اللجنة األوملبية اإليرانية وسلطات بالده 

في هذا الصدد.
وق��ال االحت��اد ال��دول��ي للجودو إن تصرفات إي��ران تشكل 
”انتهاكا خطيرا وخرقا صارخا“ ملبادئ االحت��اد وامليثاق 
األوملبي. وأضاف االحتاد ”اعتبرت اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي للجودو أن هذا التصرف مرفوض )وق��ررت( اتخاذ 

إجراء انضباطي بحق االحتاد اإليراني“.
وف��ي ط��ه��ران، ذك���رت وك��ال��ة االن��ب��اء االي��ران��ي��ة أن آراش 
ميرسماعيلي رئيس االحت��اد االي��ران��ي للجودو وص��ف قرار 

االحتاد الدولي للعبة بأنه ”متسرع وظالم“.
وهذه ليست املرة األولى التي يتلقى فيها رياضيون من دول 
عربية أو من إي��ران توجيهات باالنسحاب أو رفض مواجهة 
منافس إسرائيلي في ألعاب أوملبية أو غيرها من املنافسات 

الدولية.
     وفي أوملبياد أثينا 2004 رفض ميرسماعيلي، بطل العالم 
وقتها، مواجهة مصارع اجلودو االسرائيلي ايهود فاكس ليتلقى 

إشادة في بالده.
وفي ألعاب ريو دي جانيرو 2016 أعادت البعثة املصرية 
م��ص��ارع اجل���ودو إس��الم الشهابي إل��ى ب��الده بعد أن رفض 
مصافحة منافسه االسرائيلي أور ساسون عقب انتهاء نزال 

بينهما.
وقالت جلنة االنضباط التابعة لالحتاد الدولي للجودو يوم 
األربعاء إن موالي تلقى توجيهات أيضا باالنسحاب من بطولة 

في باريس في 2019 لتجنب مواجهة منافس إسرائيلي.
وأضافت ”ترتكز اللجنة على أسباب قوية تدعوها لالعتقاد 
أن االحتاد اإليراني للعبة سيواصل أو سيكرر هذا التصرف أو 
يقدم على تصرف آخر يتناقض مع مصالح أو مبادئ أو أهداف 

االحتاد الدولي للجودو“.

االحتاد السعودي يفسخ 
عقد التشيلي خيمينيز

أنهت إدارة ن��ادي االحت��اد السعودي لكرة 
القدم عالقتها بالالعب التشيلي لويس خيمينيز، 
واضعة بذلك حدا لعالقة مضطربة جمعتهما، 
تراوحت بني انتقاده من املشجعني، وتلميحه 

إلى تلقيه تهديدات بالقتل.
وأعلنت إدارة االحت���اد عبر حسابها على 
موقع »تويتر« في وقت مبكر األربعاء »إنهاء 
التعاقد مع العب الفريق األول لكرة القدم لويس 

خيمينيز«.
وأتى القرار بعد ساعات من سقوط االحتاد 
بنتيجة 1-3 أم��ام الهالل، وإقصائه تاليا من 
الدور ربع النهائي ملسابقة دوري أبطال آسيا، 

بعد تعادل الفريقني سلبا في مباراة الذهاب.
لكن خيمينيز )35 عاما( ال��ذي انضم إلى 
صفوف االحت��اد ه��ذا الصيف قادما من نادي 
»ديبورتيفو بالستينو« التشيلي الذي أسسه 
مهاجرون فلسطينيون في العام 1920، عانى 

من املشاكل مع املشجعني منذ البداية.
وتعرض الالعب النتقادات من املشجعني، 
طالت أيضا امل��درب التشيلي لالحتاد خوسيه 
سييرا الذي تعاقد معه. لكن االنتقادات بلغت 
ذروتها في املباراة ضد ضمك في املرحلة الثالثة 
من الدوري السعودي األسبوع املاضي، والتي 
انتهت بتلقي الفريق خسارته األولى هذا املوسم 
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طاقم حكام أملاني 
للسوبر املصري

أعلنت جلنة احلكام باالحتاد املصري لكرة 
القدم عن تولي طاقم حكام أملاني إلدارة مباراة 
السوبر املصري اليوم اجلمعة بني فريقي األهلي 

والزمالك .
وذك��ر إحت��اد الكرة املصري في بيان رسمي 
أول م��ن أم��س، أن طاقم التحكيم يتكون من 
فليكس بروتش حكماً للساحة ويعاونه مارك 
ب��ورش وستيفان ل��وب، على أن تقوم جلنة 
احل��ك��ام بتعيني مصري للقيام مبهمة احلكم 

الرابع.
ويتطلع األهلي لتعزيز رقمه القياسي كأكثر 
الفرق املتوجة بلقب السوبر من خالل احلصول 
على اللقب احل��ادي عشر، فيما يحلم الزمالك 

باحلصول على لقبه الرابع في املسابقة.

أزرق الطائرة يخسر من هونغ كونغ في بطولة آسيا
خسر املنتخب الكويتي لكرة الطائرة 
من هونغ كونغ أول من أمس بنتيجة 
1-3 في بطولة آسيا ال�20 املقامة حاليا 

في طهران.
وج����اءت نتيجة ال��ش��وط��ني األول 
والثاني 25 و29 لصالح هونغ كونغ 
و22 و27 للكويت فيما فازت الكويت 
في الشوط الثالث بنتيجة 26 مقابل 

24 لهونغ كونغ.
وحسم منتخب هونغ كونغ نتيجة 
امل���ب���اراة ب��ف��وزه ف��ي ال��ش��وط ال��راب��ع 

بنتيجة 25 نقطة مقابل 18 للكويت.
وأنطلقت البطولة اآلسيوية ال�20 
للكرة الطائرة يوم اجلمعة املاضي في 
العاصمة االيرانية طهران وتستمر 
لغاية 30 من الشهر اجلاري مبشاركة 

 املنتخب الكويتي لكرة الطائرة16 فريقا.

إبعاد مصر عن بطولة العالم لرفع 
األثقال بسبب املنشطات

أوق���ف االحت���اد ال��دول��ي لرفع 
االث���ق���ال امل��ن��ت��خ��ب امل��ص��ري من 
املشاركة في بطولة العالم التي 
تنطلق في تايالند بسبب قضايا 

منشطات.
وأشار االحتاد الدولي في بيان 
ح��ص��ل��ت »ف���ران���س ب����رس« على 
نسخة منه أن االحت���اد املصري 
أوقف لسنتني بدءاً من 12 سبتمبر 
اجل���اري و«مي��ل��ك مهلة21 يوماً 
لالستئناف أمام محكمة التحكيم 

الرياضية )كاس(«.
وات��خ��ذت جلنة مستقلة ق��رار 
توقيف االحت��اد املصري بحسب 
االحتاد الدولي الذي أشار إلى أنه 
»لن يعلق على القضية« في الوقت 

الراهن.
ويأتي هذا اإليقاف على خلفية 
سبعة اختبارات إيجابية لرباعني 

ناشئني في عام 2016.
وشرح شريف العريان األمني 

العام للجنة األوملبية املصرية في 
تصريحات صحافية مالبسات 
الواقعة، حيث ذكر أنها تعود إلى 
معسكر أقيم في محافظة الفيوم، 
مؤكداً أن العينات كانت إيجابية 

لسبعة رباعني ورباعات.
وي��ت��ع��رض ك��ل احت���اد يواجه 
رباعوه ثالثة اختبارات ايجابية 
أو أك��ث��ر ف��ي غ��ض��ون ع��ام واح��د، 

لإليقاف ملدة سنتني.
ولن يشارك بالتالي أي رباع أو 
رباعة مصرية في بطولة العالم 
التي تنطلق األرب��ع��اء في باتايا 
)ت��اي��الن��د(، وتستمر ح��ت��ى 27 

اجلاري.
ونظريا ميكن أيضاً إبعاد مصر 
عن األلعاب األوملبية املقررة في 
طوكيو ع��ام 2020 بحال تأكيد 
اإليقاف من قبل محكمة التحكيم 

الرياضية.
وسيكون هذا اإلبعاد األوملبي 

ضربة قوية ملصر التي تعول كثيراً 
على رف��ع االث��ق��ال، إذ أح��رزت 14 
ميدالية بينها 5 ذهبيات من أصل 
32 في مجموع مشاركاتها ال�22 

في األلعاب األوملبية الصيفية.
ون��ال��ت مصر برونزيتني في 
أومل��ب��ي��اد ري���و 2016 ع��ب��ر بطل 
ال��ع��ال��م محمد إي��ه��اب )وزن 77 
ك��ل��غ(، وس���ارة سمير )وزن 69 

كلغ(.
وق�����ال إي���ه���اب ف���ي ت��ص��ري��ح 
صحافي »فوجئنا باستبعاد مصر 
من بطولة العالم.. إذا لم نلحق 
ببطولة العالم هناك أمل باملشاركة 
ف��ي ط��وك��ي��و«. وأوق����ف االحت���اد 
الدولي في السنوات املاضية دوالً 
ع��دة بسبب املنشطات على غرار 
ال��ص��ني، روس��ي��ا، ك��ازاخ��س��ت��ان، 
أرمينيا، آذربيجان، بلغاريا، تركيا 
وغيرها من الدول الوازنة في عالم 

رفع االثقال.

ستيفن كوري 
يخطط للمشاركة 
في أوملبياد طوكيو

أع��ل��ن ستيفن ك���وري، جن��م غولدن 
ستايت ووري��رز، أنه يخطط للعب مع 
منتخب ب���الده ال��والي��ات امل��ت��ح��دة في 
دورة األلعاب األوملبية الصيف املقبل 

في طوكيو.
وق��ال ك��وري )31 عاماً( في مقابلة 
مع قناة »إي إس بي إن« األميركية إن 

املشاركة هي »املخطط، بالتأكيد«.
ول��م يشارك ك��وري أب��داً مع منتخب 
ب��الده في دورة األلعاب األوملبية رغم 
أنه ساهم في تتويجه بلقب كأس العالم 

عامي 2010 و2014.
وأض��اف ك��وري املتوج ث��الث مرات 
ب��ط��الً ل����دوري احمل��ت��رف��ني م��ع غ��ول��دن 
ستايت وأفضل العب في الدوري مرتني 
»بالتأكيد أريد أن أذه��ب« إلى طوكيو، 
موضحاً »لم أكن أبداً في الفريق األوملبي. 
كنت ضمن الفريق ال��ذي توج بالذهب 
مرتني في بطولة العالم، لكن األلعاب 
األوملبية هي التجربة التي أريد خوضها. 

وأمتنى أن تكون في العام املقبل«.


